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ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВАТА
Права на временно задържано лице за
нуждите на съдебно производство

Вие сте временно задържани по силата на решение, взето от съдията по мерките за
задържане Настоящият документ излага вашите основни права и основната
информация,които ви се полагат.
Можете да запазите настоящия документ през цялото времетраене на мярката за
неотклонение

Запознаване с деянието
Имате право да узнаете повдигнатите срещу вас обвинения, датата и мястото на
извършеното деяние, както и причините, които са довели до вашето задържане.
Правна помощ от адвокат
През целия период на съдебното производство, имате право да поискате правна
помощ от избран от вас адвокат или от служебно назначен такъв.
Имате право даобщувате свободно или да водите свободна, писмена кореспондения
с вашия адвокат, а последният има право да присъства на всички ваши разпити, за
които той трябва да бъде предварително уведомен.
Ако сте непълнолетни и вие или вашите близки не са назначили адвокат, то ще Ви
бъде назначен служебно такъв.
Право да запазите мълчание
По време на разпитите имате право да направите изявления, да отговаряте на
зададени въпроси или да запазите мълчание.
Да поискате преводач
Ако не говорите или не разбирате френски, имате право да поискате безплатен
преводач по време на разпитите и за да можете да разговаряте с вашия адвокат.
Право да поискате освобождаване
Във всеки един момент имате право да отправите молба за освобождаване към
съдия-следователя. Тази молба ще бъде разгледна от съдия-следователя и от
съдията по мерките за неотклонение
Срок на мярката за неотклонение
Срокът на мярката за неотклонение взема предвид това дали сте непълнолетни или
пълнолетни, дали повдигнатите срещу вас обвинения са в извършване на леко или
тежко криминално деяние, каква е сериозността на извършеното и дали сте били
вече осъждани.
Този срок фигурира на съдебната заповед за вашето задържане.
В някои случаи, мярката за неотклонение може да бъде продължена. Тези

продължения могат да бъдат решени само чрез двустранен дебат, на който вие и
вашият адвокат ще бъдете изслушани.
Информация към съответни лица
Имате право да информирате относно вашето временно задържане, лица по ваш
избор и в частност ваши близки роднини.
Ако сте чуждестранен поданик, имате право да поискате да бъдат информирани
консулските служби на вашата държава.
Лекарски преглед
Имате право да поискате лекарски преглед.
Достъп до съдебното производство
Имате право да получите копие от съдебното производство чрез вашия адвокат.
Съдия-следователят може да се противопостави на предаването на някои следствени
протоколи в случай, че съществува риск да бъде упражнен външен натиск над
потърпевши, подсъдими лица, техни адвокати, свидетели, следствени органи, вещи
лица или всякакви други лица, във връзка със съдебното производство.

